Pedagogisch medewerker
locatie Balk (20 uren p/w)
Voor onze opvang in Balk zijn wij z.s.m. op zoek naar een
enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerker!
Sinds eind april jl. is het KDV gevestigd in een prachtig nieuw en
bijzonder pand in Balk. Er is een 0-4 groep en vanaf juni a.s. zal er
een 2-4 peutergroep gestart worden. Het nieuwe pand is geen
alledaagse ruimte en vraagt een andere manier van werken. Het
thema Binnenste Buiten (‘alles wat je binnen doet kan ook buiten
gedaan worden’) heeft een belangrijke centrale plek in de dagelijkse
opvang van de kinderen. Iedere dag buiten spelen, wat voor weer het
ook is, belevingen en ervaringen op doen staat daarbij voorop!
Daarnaast bieden wij voorschoolse- en buitenschoolse opvang aan in
de nabij gelegen school De Bolster. Ook dit is een zogenaamde
Binnenste Buiten locatie met een fijne ruimte om veel buiten te zijn!
Wij zoeken een ervaren en flexibele medewerker die de doelstellingen
van de locatie in Balk onderstreept en daar vanuit gedegen kennis en
motivatie op inspirerende wijze aan bijdraagt.
Daarnaast geef je inhoud aan de volgende taken:
 het zelfstandig kunnen begeleiden en verzorgen van kinderen
 zowel individueel als groepsgericht werken
 contacten onderhouden met ouders of verzorgers
 het in voorkomende gevallen begeleiden van stagiaires
Bijzonderheden:
 wij bieden een contract aan van 20 uren per week.
De werkdagen en -tijden worden in onderling overleg vastgesteld.
Je kunt op alle soorten opvang (zowel KDV, BSO als VSO) ingezet
worden
 er wordt een jaarcontract aangeboden met uitzicht op verlenging
 inschaling volgens de cao kinderopvang in schaal 6 (trede
afhankelijk van ervaring)
 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal en de mogelijkheid om
deel te nemen aan de collectiviteitsregeling zorgverzekeraars





een gunstige kinderopvangregeling wanneer je jouw eigen
kind(eren) plaatst bij Kids First
een fijne werkomgeving waarin de opvang en ontwikkeling van
jonge kinderen voorop staat
kinderen die blij zijn om jou te zien!

Wij zoeken:
Een medewerker die werkt vanuit de pedagogische visie van Kids
First. Je bent zelfstandig, neemt initiatief en bent creatief. Vanuit
jouw (werk)ervaring, kwaliteiten of specifiek talent (bijvoorbeeld
sport, natuur, muziek, techniek) vind je het leuk om samen met de
kinderen dingen te ondernemen en hen uit te dagen.
Uiteraard ben je (mede)verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang
en ontwikkeling van kinderen wat maakt dat we het volgende van je
vragen:
 dat je beschikt over een MBO-opleiding op niveau 3 of 4 die jou
kwalificeert om te werken in de kinderopvang
 dat je in het bezit bent van taalniveau 3F en Kinder-EHBO
 dat je een rijbewijs en eigen vervoer hebt
 relevante werkervaring in de kinderopvang
 goede sociale en communicatieve vaardigheden
 een betrokken en klantgerichte houding
Informatie en solliciteren
Mocht je informatie willen over de vacature bel dan naar Wanda
Lameris, teammanager, op 06-1995 5368.
Heb je belangstelling dan zien wij jouw motivatiebrief en CV
uiterlijk 10 mei a.s. tegemoet via HR.Friesland@kidsfirst.nl
t.a.v. Greetje Postma.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 18 mei.

